
     Адміністрація президента України Приймальня Президента України

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11 м. Київ, вул. Шовковична, 12

тел: (044) 255-73-33 тел: (044) 255-73-33

КОРИСНІ КОНТАКТИ
 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Верховна Рада України (ВРУ)

ВРУ є єдиним органом законодавчої влади в Україні.
Електронні звернення надсилаються виключно через спеціальну форму на веб-порталі «Електронний 
кабінет громадянина»

01008, м.Київ, 
вул. Банкова, 6-8

тел: (044)255-42-46, 255-43-12  https://rada.gov.ua/

Кабінет Міністрів України (КМУ)

КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
КМУ відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний 
Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Електронні звернення надсилаються виключно через спеціальну форму реєстрації в системі 
«Електронне звернення» http://old.ukc.gov.ua/login_ext/

м. Київ, пров. Музейний, 12 (044) 254-05-65
Урядова гаряча лінія 1545 https://www.kmu.gov.ua/ua

Особистий прийом громадян:               пн-пт  10:00-13:00,  14:00-17:00            
крім святкових та вихідних днів                      сб   10:00-13:00

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення до органів 
державної влади, Ви маєте надіслати листа у письмовій формі на поштову або елек-
тронну адресу органу.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання гро-
мадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи 
скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із 
зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електрон-
ну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості 
про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при 
надсиланні електронного звернення не вимагається.

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською неурядовою організацією “Stabilization Support Services” 
завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.



Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та 
реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а 
також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 
населення 

01601, м. Київ, 
вул. Грушевського 7 тел.: (044) 425-05-26

moz@moz.gov.ua 
Приймальня громадян
м. Київ, вул. Ярославська, 41 Гаряча лінія: 0-800-801-333

Міністерство освіти і науки України (МОН)

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, 
установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з 
наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10              www. mon.gov.ua           ez@mon.gov.ua        mon@mon.gov.ua

Відділ документообігу (044) 481-47-63; 481-32-21

Загальна середня та дошкільна освіта (044) 481-47-69

Професійно-технічна освіта (044) 287-82-10

Вища освіта (044) 481-32-63, (044) 481-32-67

Атестація, ліцензування  (044) 481-32-72 

Наука (044) 287-89-22

Апостиль (044) 484-64-45; (044) 484-64-95

Нострифікація (044) 486-20-43; (044) 486-25-43

Прес-служба (044) 481-32-62

Державна служба якості освіти України 

Державна служба якості освіти України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки та який реалізує 
державну політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості 
освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання 
ними законодавства

01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18 Тел./факс: (044) 236-33-11 sqe@sqe.gov.ua

Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, 
національно-патріотичного виховання.
Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної 
політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, 
участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у 
сфері волонтерської діяльності 

01601, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42

тел.:   (044) 289-03-66
факс: (044) 289-12-94

correspond@msms.gov.ua
g.liniya@msms.gov.ua
zvernennja@msms.gov.ua



Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (Мінрегіон)

Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері 
будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також забезпечує 
формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у 
сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24
тел: (044) 284-05-54, 284-05-51

факс: (044) 278-82-90
zvg@minregion.gov.ua
minregion@minregion.gov.ua

вул. Велика Житомирська, 9 
01601, м. Київ, (юр. адреса)           Гаряча лінія 044 284 06 28

Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 
загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, 
соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 
усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, захисту прав 
депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, а також забезпечує формування 
та реалізацію державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, соціального захисту ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-
курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, 
організації поховання, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, 
звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції, у сфері промислової безпеки, 
охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого 
нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, 
зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 
нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної допомоги

01601, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 8/10, 

тел: (044) 289-86-22
тел: (044) 289-53-68 

info@mlsp.gov.ua
www.msp.gov.ua

Міністерство юстиції України (Мін’юст)

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері 
електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб) (далі — виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого 
майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи, та фізичних осіб — підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації 
статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, 
у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує 
формування державної політики у сфері архівної справи й діловодства та створення і функціонування 
державної системи страхового фонду документації.
Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.
Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом 
України “Про очищення влади”.

01001, м.Київ, 
вул. Городецького, 13

call-центр: (044) 364-23-93 

факс: (044) 271-17-83 callcentre@minjust.gov.ua  
themis@minjust.gov.uaПриймальня громадян: 

вул. Євгена Сверстюка, 15
тел: (044) 237-69-93
тел: (044) 233-65-02



Державна міграційна служба України (ДМС)

ДМС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації 
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів

01001, м. Київ,                             
вул. Володимирська, 9

тел: (044) 278-34-02, 278-49-98
факс: (044) 226-23-39

Гаряча лінія: (044) 279-98-99

hotlinedmsu.gov.ua
infodmsu.gov.ua

Державна прикордонна служба України

Завданням  Державної прикордонної служби України є забезпечення  недоторканності  державного кордону 
та охорони суверенних   прав України  в  її  прилеглій  зоні  та  виключній (морській) економічній зоні

01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 26 тел: (044) 527-63-63 

adpsu@dpsu.gov.ua

https://dpsu.gov.ua 

Державна служба України з питань праці (Держпраці)

Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику 
у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок 
безробіття (далі - загальнообов’язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, 
нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб

01601, м. Київ, 
вул. Десятинна, 14 тел: (044) 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у 
сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності 

01601, м. Київ, 
вул. О. Гончара 55а

тел:   (044) 202-32-11
Гаряча лінія  +38(044) 289-12-41

oper@dsns.gov.ua

gromad@dsns.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів (Мінветеран)

Мінветеранів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” 

м. Київ, пров. Музейний, 12 тел:  (044) 281-08-48
info@mva.gov.ua
press@mva.gov.ua

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України (МТОТ)

МТОТ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі - 
тимчасово окуповані території України) 

01196, м. Київ,
площа Лесі Українки,1

тел: (044) 536-92-34
тел: (044) 536-92-50

info@mtot.gov.ua – загальний
press@mtot.gov.ua - для преси 



Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву”

Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіє з центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками, кредитними 
спілками, профспілковими та громадськими організаціями, фізичними особами.
Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Суб’єктом управління Фонду є Мінрегіон

03037,  м. Київ, 
вул. М. Кривоноса, 2а

тел: (044) 275 01 39 fond@fhb.kiev.ua

Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну 
політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню

01601, м.Київ-14, 
вул. Бастіонна, 9

факс: (044) 284-73-37
Гаряча лінія 0 800 503 753

info@pfu.gov.ua

Фонд соціального страхування України

Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових 
внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із 
затвердженим статутом

04070, м. Київ, 
вул. Боричів Тік, 28

тел: (044) 425-83-79,  факс: 206-04-06
Гаряча лінія 0-800-50-18-92

www.fssu.gov.ua/fse/control/
main/uk/index

Національна поліція України
Національна поліція України (поліція)  – це центральний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку.

01601, м.Київ, 
вул. Академіка Богомольця, 10

тел: (044) 254-93-33
факс (044) 253-64-04

info@police.gov.ua (загальний)

pg.npu@police.gov.ua (звернення)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування 
та реалізує державну антикорупційну політику.

01103, м. Київ, 
бульвар Дружби народів, 28 тел: (044) 200-06-90

info@nazk.gov.ua

support@nazk.gov.ua

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції є 
центральним органом виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у 
сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та 
професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, 
та учасників антитерористичної операції, в межах своїх повноважень державну політику у сфері 
волонтерської діяльності, а також соціального захисту деяких категорій осіб, зазначених у пунктах 11-
14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 
та членів сімей осіб, зазначених в абзацах четвертому - восьмому пункту 1 статті 10 цього Закону, в 
частині призначення їм відповідної одноразової грошової допомоги

м. Київ, пров. Музейний, 12
тел: (044) 281-08-50, 281-08-48

факс: 281-08-57
control@dsvv.gov.ua

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською неурядовою організацією “Stabilization Support Services” 
завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.


